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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
PRAHA/Necelý týden před uvedením do praxe přišel ministr financí Babiš s 

pozměňovacími návrhy v zákonu o EET. Z evidence tržeb by měly být vyjmuty e-

shopy, jejichž systém plateb je pro evidenci příliš složitý. Zároveň chce ministr 

zprostit povinnosti vést elektronickou evidenci podnikatele do ročního obratu 250 tisíc 

Kč ročně. Tito podnikatelé by si daň stanovovali paušálem. Ke změnám se vyjadřuje i 

předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek. 

 

„Podnikatelé a manažeři si jen těžko umí představit, že by v jejich firmě projektový manažer po 

třech letech příprav a prací na zavádění projektu přišel týden před jeho zahájením se zásadními 

změnami. Zvláště, pokud nejde o nic nového, ale týká se to něčeho, co měl vědět a zřejmě i 

věděl.  

Andrej Babiš je projektovým manažerem EET. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že nemá 

dostatečné podklady, čísla si vymýšlí, jak se mu hodí, a celý zákon o evidenci tržeb je 

nepodařený amatérismus, který do českého právního prostředí nepatří. 

 

Andrej Babiš navíc používá triky, kterými se chce ve svém neúspěchu udělat hezkým. Dělá, jako 

by mu záleželo na drobných podnikatelích s ročním obratem do 250 000 Kč. Nezáleží mu na 

nich. Jen se snaží vybruslit ze situace, která je pro něj velmi nepříjemná, protože vnímá odpor 

proti EET. Andrej Babiš si připravuje půdu, aby mohl říkat, že on chtěl ty malé chránit, ale ONI 

mu to nedovolili. 

 

My, zástupci podnikatelů, opravdu nechceme, aby existovala nějaká skupina zvýhodněná proti 

jiným. Proč by ti, kteří mají roční obrat o korunu vyšší, už měli být trestáni? Proč by neměli být 

od EET osvobozeni podnikatelé s obratem do 300, do 500, do 659 tisíc? 

 

Asociace podnikatelů a manažerů žádá premiéra vlády ČR pana Bohuslava Sobotku: Vyhoďte 

toho neschopného projektového manažera, odvolejte ministra financí Andreje Babiše. 

Proti EET pořádáme 3. 12. shromáždění na Václavském náměstí. Začínáme Za pět minut 

dvanáct! Asociace podnikatelů a manažerů žádá vládu ČR, aby zrušila EET a omluvila se 

podnikatelům a živnostníkům za potíže, které jim způsobila, a za to, jak o nich v posledních 

třech letech mluví.“ 

 
 

Kdo jsme? Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a podstatnou 

měrou ovlivňujeme společnost. Chceme podporovat a chránit dobré jméno podnikatelů. 

Chceme pečovat o dobrou pověst českých podniků. Chceme vědět o tom, co se pro nás připravuje a 

chceme to konzultovat a připomínkovat. Chceme být při tom. Jsme APM. 

Radomil Bábek, předseda APM

email: radomil.babek@asociacepm.cz
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